
Stenungsund Open 2016 

Det var rekordmånga deltagande i detta artonde Stenungsund Open med 324 tävlande, 
51 domare och 78 coacher – Totalt 453 aktiva på mattan från 18 föreningar :-) 

För att klara av denna anstormning så tävlade de yngre klasserna 8-13 år på 6 mattor 
och då tävlingen kom igång i god tid så var alla klara med både mönster och sparring 
tävlan i tid till lunch. 

Under eftermiddagen tävlade 14 år upp och då gick vi upp till större mattor och 5 ringar. 

Tävlingen fick även en speciell känsla då Sorö TKD Klubb från Danmark deltog med 10 
utövare. Detta gjorde att många glada ungdomar för första gången fick chansen att 
tävla ”Internationellt”. 

Totalt så avklarades 254 Tul och 330 sparring matcher och med hjälp av Johan Ivarssons 
tävlingssystem så flöt tävlingen på så att vi var klara redan till klockan 4 på 
eftermiddagen :-) 

Då tävlingen nu även går under betäckningen African Donation Competition så donerar vi  
100 kr av varje tävlingsavgift för att bygga upp ITF Taekwon-Do i Afrika. 

Vi samlade dessutom in en stor låda med dräkter och skydd som kommer att överlämnas 
till ITF klubbar i Afrika i sommar. 

För kompletta resultat se www.jirugi.se 

 

Tack för en fantastisk tävling och ett fantastiskt stöd.  

Niklas Enander & Gustav Olsson 

 

 

 
Det dignande prisbordet räckte inte till 340 Pokaler samt 90 deltagarplaketter… 

http://www.jirugi.se/


 
Yngre miniorer flickor gulbältare tävlar i mönster – För många för första gången :-)  

 

 
Seniorernas sparring på eftermiddagen – Full fart i fem ringar.  



 
Glada Kämpar :-) 



 
Super glad match vinnare:-) 

 



 
Supermammorna från Partille TKD Klubb :-D 



Bohus Taekwon-Do Klubb hade största deltagarantalet 35 tävlande – De knep även 
Bästa Klubb pokalen med 22 Guld framför Frölunda med 16 Guld och Partille med 12 
Guld.  



 
Material till Afrika som donerades under tävlingen – Mer material utlovades även av 
deltagare som ej fått med sig allt :-) 


